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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
Hoewel met vertraging, werd eind vorige week dan toch het nieuwe protocol voor het
basisonderwijs met richtlijnen van het RIVM gepubliceerd door de overheid. Jongstleden
dinsdag hebben alle ouders/verzorgers n.a.v. het nieuwe protocol informatie ontvangen.
Leest u deze a.u.b. goed door! Als u vragen/opmerkingen hebt, neem dan even contact op met
de groepsleerkracht of teamleider a.u.b.
We vinden het fijn dat alle kinderen elkaar vanaf maandag weer kunnen zien en we de laatste
weken van het schooljaar met complete groepen kunnen afsluiten. Dit is elk jaar een belangrijke
fase in het schooljaar en in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Dit jaar is dit zo
mogelijk nog essentiëler.
We wensen alle ouders die nu weer (volledig) kunnen gaan werken, veel werkplezier en succes!
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf maandag staat We werken samen weer centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft

waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren
SCHOOLTIJDEN VANAF 8 JUNI
In de brief die ouders/verzorgers jl. dinsdag hebben ontvangen, staat meer informatie. Ter
herinnering hieronder nog een keer de lestijden die vanaf a.s. maandag tot de zomervakantie
gelden:
Groep 1 en 2 => Maandag, dinsdag en donderdag: 8:20 – 14:30 uur.
Woensdag en vrijdag: 8:20 – 12:30 uur.
De kleuters mogen vanaf 8:15 uur naar binnen. Om 8:20 uur start de les en
horen alle kinderen in de klas te zijn.
Groep 3 t/m 5 => Maandag, dinsdag en donderdag: 8:30 – 14:40 uur.
Woensdag en vrijdag: 8:30 – 12:40 uur.
Kinderen die alleen komen, mogen vanaf 8:25 uur naar binnen. Degenen die
met een jongere broer/zus meekomen, lopen dan al door naar hun eigen klas.
Groep 6 t/m 8 => Maandag, dinsdag en donderdag: 8:35 – 14:45 uur.
Woensdag en vrijdag: 8:35 – 12:45 uur.
Kinderen die alleen komen, mogen vanaf 8:30 uur naar binnen. Degenen die
met een jongere broer/zus meekomen, lopen dan al door naar hun eigen klas .
Als u vragen hebt over de informatiebrief die jl. dinsdag is verstuurd of over de bijbehorende brief
met thuisblijfregels, bel dan gerust even naar school.

RAPPORT
Door de coronacrisis met thuisonderwijs en daarna beperkt onderwijs op school, hebben
leerkrachten nu een minder duidelijk beeld van de ontwikkeling van veel leerlingen dan
anders. In midden- en bovenbouw zijn ook veel minder toetsen afgenomen. Om deze
redenen, maken collega’s dit jaar geen traditioneel rapport met cijfers en beoordelingen van
gespecificeerde ontwikkelgebieden. Omdat kinderen wel een rapport verdienen, maakt elke
leerkracht een speciale rapportkaart met een beschrijving van zijn/haar beeld van de
ontwikkeling van uw kind. Kinderen van groep 1 t/m 7 ontvangen hun persoonlijke
rapportkaart op maandag 22 juni. Aan de leerlingen van groep 8 wordt deze uitgereikt tijdens
de afscheidsavond.

AFSCHEID JUF ANNE VAN DIJK
Juffrouw Anne heeft aan het begin van het schooljaar vervangen in groep 3 tijdens het
zwangerschapsverlof van juf Chantal. Daarna heeft ze nog even in de startgroep gewerkt,
maar door ziekte is ze nu al geruime tijd thuis. Helaas duurt het herstel nog een hele periode
en komt zij niet meer werken bij ons op school. We bedanken haar voor haar inzet en
wensen haar heel veel beterschap!

Zomerse Sportinstuif van Jibb+!
In de eerste week van de zomervakantie organiseren we dit jaar de Zomerse Sportinstuif! In
verband met de maatregelen m.b.t. corona heeft deze week een andere invulling dan
voorgaande jaren. Op vier locaties in Helmond wordt er per dag één sportieve activiteit
georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8, waarbij plezier voorop staat! Jouw kind mag per dag
één dagdeel deelnemen (ochtend of middag).
De tijden zijn van 10:00 - 12:00 of van 13:00 - 15:00
(jullie maken zelf een keuze welk dagdeel jullie willen deelnemen).
Locaties zijn, H.A.C (sportpark Molenven), Mulo Baseball, Sportpark Brandevoort, en Swift.
Kijk voor meer info en aanmelden op www.jibbplus.nl. Aanmelden kan vanaf 8 juni.
Wij hebben er zin in, tot dan!

Bericht van de LEVgroep
Ook dit jaar organiseert LEVgroep de training Plezier op school
Deze training is gericht op jongeren die het wat spannend of moeilijk vinden om de stap naar
de middelbare school te maken.
Er wordt rekening gehouden met de Coronamaatregelen die gesteld zijn door de overheid.
Jongeren kunnen op een veilige manier deelnemen aan de training.
Als bijlage de flyer met alle info over de training.

